
  Nome do Coral:  Cantar é Viver 
Regente: Joabe Ferreira 
Coordenador: Sheilah Rubino de Oliveira Kellner e Ilka Dias de Castro 
Instituição: ASPI-UFF 

Repertório 
1 –  Nova ilusão - Joabe Ferreira 
2 –  Casinha Branca - Nilton Branco 
3 –  Tambatajá - Waldemar Henrique   
4 –  Que Nem Jiló - Luiz Gonzaga  

  
  

Breve Histórico do Coral:  O Coral “Cantar é Viver” foi criado a partir do sucesso de um Clube de Música, que reunia 
associados da ASPI para cantar ou, simplesmente, ouvir músicas. Seu nome, foi sugerido 
pela professora Maria Letice S. Campos, membro do Coral. Apresentou-se, pela primeira vez 
em 1997, na comemoração do Dia das Mães, na ASPI-UFF.  
Até 2003, o Coral foi dirigido pela Regente Profª Maria Auxiliadora Marques de Moraes. 
Nesse ano, assumiu a direção do Coral o Maestro Joabe Ferreira, dando início a uma nova 
fase, com reforço do naipe de vozes masculinas enriquecendo as apresentações. 
O sucesso do Coral “Cantar é Viver” se traduz pelos inúmeros convites que têm recebido, 
destacando-se suas apresentações no Jubileu de Ouro da UFF, nas Feiras “Mostra Mulher”, 
nos Concertos de Natal na Basílica N. Sra. do Carmo, em Botafogo (RJ), no Teatro 
Municipal de Niterói, na Aldeia Curumim, no Encontro de Corais de Caxambu, e em eventos 
da ASPI-UFF, do Programa “Viva Idoso”, do COMDDEPI e em outras cidades. 
Recentemente o Coral se apresentou no Festival de Corais na Serra da Mantiqueira - "Vozes 
da Mantiqueira" 

  

Breve currículo do Regente:  Bacharel em música sacra pela Escola Teológica “José Manoel da Conceição” do Instituto 
Mackenzie de SP, graduado em regência no Conservatório Brasileiro de Música do Rio de 
Janeiro e pós-graduado em regência coral pelo CBM. Frequentou a Internacional 
Bachakademie de Stuttgart e realizou concertos na Alemanha, Polônia e Russia. Recebeu 
menção honrosa no Concurso Latino Americano de Piano realizado na cidade de Curitiba, 
PR. Atualmente prepara os seguintes coros: "Cantar é Viver" da ASPI-UFF e Rotaryncanto 
do Rotary Clube de Niterói Norte – RJ. Foi estagiário na classe de regência sob a orientação 
do maestro Eduardo Lopes no Conservatório Nacional de Bordeaux “Jacques Thibald” – 
França. Em janeiro de 2015 participou como regente do Civebra - Curso Intternacional de 
Verão da Escola de Música de Brasilila sob orientação do Maestro Ricardo Rocha e em maio 
de 2015 participou da Tour Laudamos te em Stuttgart na Alemanha. Dirigiu o Coro Polifonia 
Carioca na Sala Cecília Meireles no concerto em homenagem Póstuma ao Maestro Ueslei 
Banus. 



  Nome do Coral:  Cantate Diem 
Regente: Joabe Ferreira 
Coordenador: Joabe Ferreira 
Instituição: indepedente 

Repertório 
1 –  Fortune Plango Vulnera - Carl Orff 
2 –  Ave Verum Corpus - W. Amadeus Mozart 
3 –  Kyrie Eleison - Jonh Livit   
4 –  Tollite Hostias - Camille Saint Saens  

  
  

Breve Histórico do Coral:  O Coro Experimental de Repertório Cantate Diem foi criado em 2015 e reúne cantores 
interessados nos estudos do repertório clássico. Dedica-se a desenvolver projetos como: In 
Capela - Programa musical que contempla o repertório sacro, Canções do Séc XX, Ópera 
entre outros. 

  

Breve currículo do Regente:  Bacharel em música sacra pela Escola Teológica “José Manoel da Conceição” do Instituto 
Mackenzie de SP, graduado em regência no Conservatório Brasileiro de Música do Rio de 
Janeiro e pós-graduado em regência coral pelo CBM. Frequentou a Internacional 
Bachakademie de Stuttgart e realizou concertos na Alemanha, Polônia e Russia. Recebeu 
menção honrosa no Concurso Latino Americano de Piano realizado na cidade de Curitiba, 
PR. Atualmente prepara os seguintes coros: "Cantar é Viver" da ASPI-UFF e Rotaryncanto 
do Rotary Clube de Niterói Norte – RJ. Foi estagiário na classe de regência sob a orientação 
do maestro Eduardo Lopes no Conservatório Nacional de Bordeaux “Jacques Thibald” – 
França. Em janeiro de 2015 participou como regente do Civebra - Curso Intternacional de 
Verão da Escola de Música de Brasilila sob orientação do Maestro Ricardo Rocha e em maio 
de 2015 participou da Tour Laudamos te em Stuttgart na Alemanha. Dirigiu o Coro Polifonia 
Carioca na Sala Cecília Meireles no concerto em homenagem Póstuma ao Maestro Ueslei 
Banus. 



  Nome do Coral:  Coral ATAERJ 
Regente: Maestro Luiz Abreu 
Coordenador: Angela Cristina de O. e F. Barbosa 
Instituição: ATAERJ (Associação dos Trabalhadores e Aposentados da Ampla) 

Repertório 
1 –  Mas que nada - Rafael de Barros de Castro 
2 –  Palpite Infeliz - Noel Rosa 
3 –  Desde que o samba é samba - Caetano Veloso   
4 –  Na cadência do samba - Ataulfo Alves e Paulo Gesta  

  
  

Breve Histórico do Coral:  Formado em 08 de agosto de 2008, o Coral da ATAERJ – Associação dos Trabalhadores e 
Aposentados da Ampla, tem como integrantes eletricitários de Niterói: trabalhadores, 
aposentados e pensionistas, oriundos da Empresa Ampla e voluntários admiradores da 
Associação. Atualmente é formado por 24 integrantes. O canto coral foi introduzido na 
Associação, com os principais objetivos de promover a integração e saúde dos seus 
associados. Estudos revelam os benefícios da música, principalmente, do canto coral, na 
terceira idade. A música pode ser um complemento poderoso no processo de cura, resultando 
no bem-estar e  saúde dos indivíduos. Com essa preocupação, a ATAERJ vem 
implementando atividades que promovam melhor qualidade de vida aos seus associados. 
Como instrumento difusor da boa música, teve várias participações em Encontros de Corais, 
entre outros eventos,  interpretando canções eruditas e populares, sob a regência do Maestro 
Luiz Abreu. Também abraçou a causa de levar a boa música, aos menos favorecidos, 
proporcionando-lhes conforto e momentos de alegria. Quem quiser contratar o coral para 
apresentações poderá acessar o site www.ataerj.org.br. e a página da ATAERJ no facebook. 

  

Breve currículo do Regente:  Formado em Educação Artística com habilitação em música pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro e Bacharel em Letras pela Faculdade Pedro II. Possui vários cursos de 
especialização em regência e canto. Atualmente, Maestro do Coral da ATAERJ,  do Coral da 
Fundação Souza Marques ex-regente do Coral da Empresa Ampla. Participou de vários 
Festivais Internacionais de Coros na Europa e em 2001 coordenou o Workshop de Música 
Gospel na Iglesia Hispana Highland Covenant Church Seatle – USA. Em 2008 participou do 
Festival de Verão em Barcelona, tendo a oportunidade de reger o Coral de Advogados da 
Cidade. 



  Nome do Coral:  CORAL DA OAB DE NITERÓI 
Regente: Fátima Mendonça 
Coordenador: FANNY ZEREMAN 
Instituição: OAB NITERÓI 

Repertório 
1 –  CANTAR - JAY ALTHOUSE 
2 –  O MEU SANGUE FERVE POR VOCE - FREDDIE MEYER, JACK AREL,C. 
CARRERE 
3 –  LA BAMBA - MÚSICA FOLCLORICA MEXICANA   
4 –  SALVE O SAMBA - ZÉ KÉTI  

  
  

Breve Histórico do Coral:  Integrante da Comissão Artística e Cultural da entidade, sob a presidência da eminente 
advogada Rosa Cláudia Ribeiro, o Coral da OAB Niterói agrupa entre seus participantes 
advogados, familiares e pessoas da comunidade de diversos segmentos profissionais e 
sociais. 
Em sua longa trajetória, conta atualmente com aproximadamente 60 integrantes alegres e 
motivados, que desenvolvem um trabalho técnico buscando aperfeiçoamento vocal, 
integração e inclusão social além de divulgar a música de Canto Coral. 
De forma criativa, descontraída e envolvente, melhoram cada vez mais a qualidade de seu 
repertório, tendo como Regente a professora Fátima Mendonça e acompanhamento ao Piano 
da Professora Lya Pierre. 
Sua participação se faz presente em Encontro de Corais em diversos Estados da Federação, 
Festivais Nacionais e Internacionais e diversos eventos culturais promovidos pela entidade 
com um repertório que privilegia o cancioneiro popular, músicas folclóricas nacionais e 
internacionais como também canções eruditas e sacras. 

  

Breve currículo do Regente:  FÁTIMA MENDONÇA, natural de Niterói, RJ, iniciou seus estudos musicais aos 15 anos, 
onde teve aulas de Regência Coral, noções de piano, harmonia e Percepção Musical. Atuou 
em diversos corais onde sempre se destacou ora como solista ora como regente auxiliar nos 
ensaios  e na preparação vocal dos grupos. Estudou canto com a professora Semita Valenka 
na Escola de Música da UFRJ onde participou de vários recitais de canto. Especialista em 
Arte Educação – Leituras Contemporâneas no Instituto Superior de Educação La Salle. 
Formada em Licenciatura em Musica e Bacharel em Canto pela Faculdade do Conservatório 
de Musica da Niterói, onde lecionou por vários anos. Sua experiência profissional inclui 
também participação como coralista e solista em audições pelo Brasil e no exterior em 4 
Festivais Internacionais de Coros  realizados na Alemanha, Espanha e Inglaterra. Em sua 
trajetória, já atuou como Regente de vários coros  adultos e infantis. Atualmente é a titular na  
regência do dos Corais da OAB Sub-Seção  Niterói, do Coral Moisés Kawa da ADAF e 
integra a equipe de coordenação do Programa Aprendiz Música na Escola da Prefeitura 
Municipal de Niterói que atende a aproximadamente 1500 crianças em toda Rede Municipal 
de Ensino da cidade visando a formação integral e cidadã de crianças e adolescentes através 
da educação musical. 



  Nome do Coral:  Coral da União dos Professores Públicos no Estado - Sindicato (UPPES) 
Regente: Maestro Eduardo Lessa 
Coordenador: Neuza Caldas Maia 
Instituição: União dos Professores Públicos no Estado - Sindicato ( UPPES) 

Repertório 
1 –  Marina - Alexandre Zilahi 
2 –  Minha Jangada - Dorival Caymmi 
3 –  Ciranda da Rosa Vermelha - Alceu Valença   
4 –  Cirandas do Recife - Folclore  

  
  

Breve Histórico do Coral:  O Coral da UPPE-SINDICATO foi criado há 12 anos pelo maestro Eduardo Lessa à pedido 
da presidente da UPPES, Teresinha de Oliveira Machado da Silva, com o objetivo de 
oferecer aos seus professores sindicalizados e a comunidade de Niterói, a oportunidade 
cultural para que pudessem "colocar a voz" e relaxar.  

  

Breve currículo do Regente:  Maestro Eduardo Lessa com formação em: Bacharel em regência pela UFRJ e Faculdade de 
Música de Niterói (Conservatório de Musica de Niterói); Licenciatura plena em educação 
artística com habilitação em música pela Faculdade de Música de Niterói; Pós- Graduação 
em psicopedagogia pelo Instituto Superior de Ciências Humanas e Sociais Anísio Teixeira; 
Maestro Titular da Orquestra Filarmônica de Niterói e Orquestra de Cordas de São 
Francisco. Professor titular das cadeiras de regência, prática de orquestra e música de 
Câmara da Faculdade de Música de Niterói, entre outras atividades foi coordenador do 
Projeto Conservatório e do Projeto Maestro no Teatro Municipal de Niterói.Também é 
responsável pelos grupos: Coral  Unimed- Niterói e Coral Nossa Senhora das Dores. 



  Nome do Coral:  CORAL ITALIANO DE NITERÓI 
Regente: Marcello Sader 
Coordenador: Bruna Camporese e Domenica Sassi 
Instituição: independente 

Repertório 
1 –  Firenze Sogna - Marcello Sader 
2 –  Torna a Surriento -  Ernesto De Curtis/ Giambattista de Curtis 
3 –  La Campana Di San Giusto -  Giovanni Drovetti/Colombino Arona   
4 –  Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare) -  Domenico Modugno/Franco Migliacci  

  
  

Breve Histórico do Coral:  O Coral Italiano foi fundado em 2002 pela associação italiana ABITA (Associação 
Beneficente Italiana), instituição  à qual esteve ligado até 2012. A partir daí passou a se 
denominar Coral Italiano de Niterói e a ser mantido pelos próprios coralistas. Mesmo 
dissociado daquela instituição, o coro continua a apresentar-se em concertos, encontros de 
coros e outros eventos culturais, representando e  divulgando a música e cultura italianas. O 
Coral já se apresentou em diversos Festivais de corais (Conservatória, Caxambu, São 
Lourenço, Saquarema, Arraial do Cabo, entre outros), e também nos municípios de Rio de 
Janeiro e Niterói. O coral é coordenado por Domenica Sassi Andreoli e  Bruna Camporese. 
Ambas são imigrantes italianas residentes em Niterói, e cantam no coral. A  direção musical, 
arranjos e regência são de Marcello Sader. 

  

Breve currículo do Regente:  Bacharel em música- canto pela UFRJ.  Exerceu atividade como cantor em ópera, tanto em 
repertório quanto em inéditas em primeira audição. 
  Trabalhou também em teatro, em diversas funções  (ator-cantor, ensaiador, instrumentista, 
preparador vocal, arranjador, compositor e diretor musical). Realizou também trabalhos 
como cantor, compositor/ diretor musical em trilhas sonoras pra  cinema (versão dublada do 
longa de animação Frozen, entre outros) e tv. 
  Atua atualmente como regente/ preparador vocal/arranjador dos seguintes grupos: Coral 
Vozes da Clin - Niterói, Coral Italiano de Niterói, Oficina Coral Abrigo de Bondes, Coro do 
Centro Helena Tibau e Clube do Coral CLAC 



  Nome do Coral:  Coral Oficina 
Regente: Josias Freitas 
Coordenador: Valdeci Freitas 
Instituição: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de São Gonçalo - RJ 

Repertório 
1 –  Velha Infância - Paulo Malaguti (Pauleira) 
2 –  Epitáfio - Sérgio Brito 
3 –  Sem Compromisso - Geraldo Pereira e Nelson Trigueiro   
4 –  Pinga com Limão - Alvarenga e Ranchinho  

  
  

Breve Histórico do Coral:  O Coral Oficina é um coro cênico misto a quatro vozes (SATB) que tem por metas a 
realização de apresentações visando a popularização do Canto Coral e, com muita 
irreverência, criar um aspecto inovador nesta área. Acredita que a cultura não deve ser 
considerada um objeto de luxo, mas uma presença quotidiana, substancialmente integrada à 
vida da comunidade que, com ela, se eleva e expande horizontes, tornando mais eficaz o 
exercício de sua cidadania. Utiliza um repertório de alta qualidade e grande variedade de 
estilos musicais de autores e arranjadores consagrados. Seu maior objetivo é que seus 
componentes desenvolvam habilidades teatrais, corporais, vocais e musicais que conduzam a 
uma interpretação informada, expressiva e potente que estimule seu auto-crescimento e 
enriqueça suas vidas como um todo se centrando na crença de que todas as pessoas têm a 
musicalidade como fator inerente. Criado em 1996 como Coral Municipal de São Gonçalo 
tornou-se independente em 2001 passando a se chamar Coral Oficina. Realiza seus ensaios 
no Centro Cultural Prefeito Joaquim Lavoura. É sustentado pelas contribuições de seus 
membros e amigos. Caracteriza-se como sendo um coro comunitário no qual a maioria de 

  

Breve currículo do Regente:  Bacharel em Teologia pelo Seminário Metodista César D’Acorso Filho onde fez cursos de 
Regência Coral aplicados a Música Sacra e Popular, curso livre de Prática Coral pela UFF 
(Niterói), participou dos Laboratórios de Canto Coral Universidade Federal de Itajubá (MG) 
entre 2009 e 2012, organizou e participou de um Workshop com o maestro Ciro Caravano 
(regente do grupo italiano Neri Per Caso, escolhido o melhor grupo vocal da Europa no ano 
de 2008, 2009 e 2010) e cursos de elaboração de projetos culturais e captação de recursos 
pelo Instituto Promundo CIESPI. Obteve noções de Regência Coral com o maestro Sérgio 
Simões Menezes e foi aluno da maestrina Geisa Freitas Nunes. Recebeu em 2001 Moção de 
Aplauso da Câmara de Vereadores de São Gonçalo por seu trabalho junto a Casa França-
Brasil nas comemorações do “14 de julho” (feriado nacional francês da queda da Bastilha). 
Foi escolhido como Destaque Cultural do Município de São Gonçalo em 2003. Recebeu 
nova Moção de Aplauso da Câmara de Vereadores de São Gonçalo pela dedicação à Arte da 
Música em 2008. Hoje é Coordenador de Projetos Musicais da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo de São Gonçalo. 



  Nome do Coral:  CORAL PROJETO GUGU 
Regente: PAULO DA HORA 
Coordenador: JANETE DA SILVA 
Instituição: FUNCAB 

Repertório 
1 –  AZUL - PAULO DA HORA 
2 –  CERTAS COISAS - LULU SANTOS E NELSON MOTA 
3 –  FEIRA DE MANGAIO - SIVUCA   
4 –  LILÁS - DJAVAN  

  
  

Breve Histórico do Coral:  Fundado pelo inesquecível Eduardo Travassos, então secretário municipal de projetos 
especiais, e integrado ao Projeto Gugu em março de 2000. Dirigido, hoje, pelo Maestro 
Paulo da Hora, o Coral do Projeto Gugu tem 13 anos de atividades, com apresentações em: 
São Lourenço, Caxambú, Conservatória, Arraial do Cabo, São João Del Rei, Rio Bonito, 
Forte de Copacabana, Sede Rioprevidencia, Centro Cultural Marcelino D’Almeida, 
Jacarepaguá, etc, sendo sem sombra de dúvida, um dos entretenimentos mais agradáveis e 
atraentes que o projeto oferece aos seus participantes. O Projeto Gugu, tem por finalidade 
fazer a reintegração social do idoso à sociedade, melhorando suas condições físicas e 
psíquicas, pelo canto, pela cultura e entretenimento e tem no coral, um auxiliar eficiente, 
pelo que proporciona aos seus componentes. Oferece também, as atividades de Ginástica, em 
várias Praças e Praias da Cidade de Niterói, enquanto o Coral tem os seus ensaios na sede da 
ASPERJ, à Rua Dr Celestino, 103, no Centro de Niterói. 

  

Breve currículo do Regente:  Começou seus estudos na área musical, no Centro Ostensivo Musical Filantrópico do Rio de 
Janeiro, onde, depois de alguns anos, também foi professor de Teoria Musical e percepção. 
Formado no Seminário Bíblico Batista do Rio de Janeiro, no curso de Bacharel em Música 
Sacra. Curso de Regência Coral pela Funart. Participou de diversos Workshops de Regência 
Coral: 3 deles em Vitória ES, com professores da Universidade de Kentuck USA (1983, 84 e 
85), em Brasília, na Convenção Internacional de Regentes de Coros (1999 e 2001), em 
Curitiba, na IX Oficina de Música Popular Brasileira (2001), onde teve, também, aulas de 
arranjo vocal em música popular brasileira, com o Maestro Marcos Leite e no Centro 
Universitário Moacyr Sreder Bastos – Campo Grande RJ, com o Maestro Carlile Weiss da 
Universidade de Wioming USA. Participou de diversos Fóruns de Regência Coral em: Belo 
Horizonte, São Paulo, Espírito Santo, Brasília, Rio de Janeiro, etc. 
Foi Ministro da Música em Igrejas Batista onde  também era Diretor das respectivas Escolas 
de Música. Maestro da Banda Fanfarra do Centro Educacional da Rosinha, em Padre Miguel 
– RJ e regente de vários corais também no Estado do Rio de Janeiro. Já atuou como cantor 
no coro da Companhia Musical Bachianas Brasileiras, com o Maestro Ricardo Rocha. 
Atualmente, rege: Coral do Projeto Gugu (Niterói),  Grupo Vocal CantAí (Ilha do 
Governador) e Chorus Lux (Niterói). É Arranjador Vocal para coro, com 11 Book’s editados 
e vários arranjos executados por diversos corais em todo o Brasil. 



  Nome do Coral:  Coro da UFF 
Regente: Marcio Paes Selles 
Coordenador: Deivison Branco 
Instituição: Universidade Federal Fluminense 

Repertório 
1 –  Zabaione Musicale -   
2 –  Come Again (solo Brigitta Grundig Monteiro) - John Dowland 
3 –  Venid a Sospirar - Anônimo   
4 –  Sá Marina - Antonio Adolfo  

  
  

Breve Histórico do Coral:  Criado em 2007, o Coro Jovem da UFF tem como principal objetivo o encontro social  
através da prática do canto coral, entre as comunidades externas e internas da UFF. Para  
seus integrantes não há limite de idade. Atualmente, é composto por 40 integrantes e  
apresenta um repertório eclético, que une desde a música renascentista, o clássico e a  
música brasileira contemporânea. 

  

Breve currículo do Regente:  Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense em 2005; Mestre pelo Programa 
de Música Antiga do Sarah Lawrence, NY, EUA, em 1989; Bacharel e Licenciado em 
História pela Universidade Federal Fluminense em 1979. 
 Integrante do Musica Antiga da UFF desde sua fundação em 1981; Coordenador e professor 
da Orquestra de Cordas da Grota desde 1995; Coordenador do Projeto Aprendiz, da 
Prefeitura Municipal de Niterói de 2001 a 2006; Regente do Coro Jovem da UFF desde 
2007; Professor de  Musica da Escola Nossa de 1989- 2011; Coordenador de Musica do 
Centro de Artes da Universidade Federal Fluminense desde 2011. 



  Nome do Coral:  Grupo Amantes da Música 
Regente: Wagner Leão 
Coordenador: Carla Coelho/ Celma Villela 
Instituição: Independente 

Repertório 
1 –  Como é grande o meu amor por você - Wagner Leão 
2 –  Outra Vez - Roberto Carlos e Isolda 
3 –  Minha fama de mau - Roberto Carlos e Erasmo Carlos   
4 –  Emoções - Roberto Carlos  

  
  

Breve Histórico do Coral:  O GRUPO VOCAL AMANTES DA MÚSICA foi criado em maio de 2010, por 5 amigas 
que apenas desejavam “cantar e ser feliz”. Convidaram o amigo regente,  pianista e 
arranjador Wagner Leão para desenvolvê-las neste caminho e desde então o grupo não parou 
mais de crescer. Atualmente apresenta-se com 25 integrantes, entre eles profissionais 
liberais, empresários, aposentados, músicos, enfim... pessoas que buscam desenvolvimento 
pessoal e melhoria na qualidade de vida através do canto. Com arranjos criados em sua 
maioria pelo próprio maestro, o grupo traz em seu repertório músicas da MPB, Bossa Nova, 
POP, Rock entre outros gêneros diversos, imprimindo a sua assinatura alegre e irreverente, 
deixando a sua marca registrada por onde passa. 

  

Breve currículo do Regente:  Trabalha com música há vinte cinco anos, sendo seu primeiro foco de trabalho a música 
religiosa. Seguindo em sua trajetória a participação junto ao Coral e Orquestra Finlândia. 
Trabalhou por dez anos junto a FMO (Fundação Mokiti Okada) como Regente, Pianista e 
Coordenador Regional da Música da Área Rio de Janeiro. Desenvolve um trabalho junto ao 
INSS como regente da instituição junto ao Setor de Qualidade de Vida no Rio de Janeiro e 
Niterói. Regente, pianista, diretor e organizador do Grupo Amantes da Música que tem como 
objetivo usar a música vocal para trazer alegria e conhecimento artístico. Atualmente 
também é pianista do Coral Contas de Coral que tem como seu maior público o religioso. 
Trabalha na escola de Música Arte Musical desenvolvendo o trabalho de Canto individual e 
em grupo, Piano, Teclado. 



  Nome do Coral:  Grupo Vocal "CantAí" 
Regente: Paulo da Hora de Alcântara 
Coordenador: Edméa Maria de Souza 
Instituição: Nenhuma, somos autônomos 

Repertório 
1 –  Devolva-me - Paulo da Hora 
2 –  Velha Infância - Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brown 
3 –  Yesterday - John Lenon e Paul McCartney   
4 –  Eight Days a Week - John Lenon e Paul McCartney  

  
  

Breve Histórico do Coral:  O “Grupo Vocal Cantaí”, à princípio chamado “Guia da Ilha”, foi fundado no dia 8 de maio 
de 2012, por Humberto França, empresário e diretor da Revista Guia da Ilha, como mais um 
veículo de publicidade da Empresa. Seus ensaios acontecem todas as quintas feiras, à Rua 
Altinópolis, 125, no Bairro Praia da Bandeira, na Ilha do Governador. Hoje, o Grupo conta 
com 5 sopranos, 3 contraltos,  2 baixos e 2 tenores, pois o maestro além de reger, canta como 
tenor. O regente é o Maestro Paulo da Hora. Em apenas 3 anos de existência, o Grupo já se 
apresentou em grandes festivais como o Encontro de Corais em Conservatória, Vassouras e 
no “Canta Brasil” em Caxambu e Baependi,  Minas Gerais. No Rio de Janeiro, se apresentou 
no Forte de Copacabana, Johrei Center de Bangu,  Igreja Presbiteriana da Praia da Bica, 
Jardim Guanabara na Ilha do Governador e no Shopping “Bay Market” em Niterói. Já 
promoveu quatro encontros de corais na Ilha do Governador.  No seu repertório constam 
algumas peças sacras, mas, seu forte é o popular. Desde Janeiro de 2015, teve seu vínculo 
interrompido com o patrocinador, o que gerou a necessidade de desvincular seu nome da 
Empresa. De comum acordo, coralistas e  Maestro resolveram dar continuidade aos trabalhos 

  

Breve currículo do Regente:  Começou seus estudos na área musical, no Centro Ostensivo Musical Filantrópico do Rio de 
Janeiro, onde, depois de alguns anos, também foi professor de Teoria Musical e percepção. 
Formado no Seminário Bíblico Batista do Rio de Janeiro, no curso de Bacharel em Música 
Sacra. Curso de Regência Coral pela Funart. Participou de diversos Workshops de Regência 
Coral: 3 deles em Vitória ES, com professores da Universidade de Kentuck USA (1983, 84 e 
85), em Brasília, na Convenção Internacional de Regentes de Coros (1999 e 2001), em 
Curitiba, na IX Oficina de Música Popular Brasileira (2001), onde teve, também, aulas de 
arranjo vocal em música popular brasileira, com o Maestro Marcos Leite e no Centro 
Universitário Moacyr Sreder Bastos – Campo Grande RJ, com o Maestro Carlile Weiss da 
Universidade de Wioming USA. Participou de diversos Fóruns de Regência Coral em: Belo 
Horizonte, São Paulo, Espírito Santo, Brasília, Rio de Janeiro, etc. 
Foi Ministro da Música em Igrejas Batista onde  também era Diretor das respectivas Escolas 
de Música. Maestro da Banda Fanfarra do Centro Educacional da Rosinha, em Padre Miguel 
– RJ e regente de vários corais também no Estado do Rio de Janeiro. Já atuou como cantor 
no coro da Companhia Musical Bachianas Brasileiras, com o Maestro Ricardo Rocha. 
Atualmente, rege: Coral do Projeto Gugu (Niterói),  Grupo Vocal CantAí (Ilha do 
Governador) e Chorus Lux (Niterói). É Arranjador Vocal para coro, com 11 Book’s editados 
e vários arranjos executados por diversos corais em todo o Brasil. 



  Nome do Coral:  Grupo Vocal Flor do Canto 
Regente: Cacala Carvalho 
Coordenador: Lidia Botteon 
Instituição: Independente/Palco Itaipu 

Repertório 
1 –  Baião da Penha  - Cacala Carvalho 
2 –  As rosas não falam - Cartola e Monsueto  
3 –  Itamarandiba - Milton Nascimento e Fernando Brant   
4 –   Davilicença - Moraes Moreira  

  
  

Breve Histórico do Coral:  Em 2007 nasceu o Flor do Canto, com 9 cantoras amadoras de idades e profissões variadas e 
uma coisa em comum: o amor pela música.  
O fato de o grupo ser formado só por mulheres foi um acaso que se tornou uma das suas 
características mais marcantes. O repertório de música brasileira encanta por onde o grupo 
passa. Em 10 anos de existência o Flor do Canto se apresentou em locais como Teatro 
Municipal de Niterói, Museu de Arte do Rio, Sala Baden Powell, Sala Funarte Sidney Miller, 
Museu de Arte Contemporânea, casas de show, praças, saraus, encontros e festivais de 
corais. Produziu um single independente. Viajou por diversas cidades brasileiras como 
Saquarema, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Angra dos Reis, Conservatória, Brumadinho e Belo 
Horizonte. Atualmente prepara um show especial para a celebração de seus 10 anos, em 
2017. 

  

Breve currículo do Regente:  A maestrina Cacala Carvalho, cantora e compositora, se dedica desde 1987 ao canto, 
especialmente ao canto coral. Estudou Violão, Teoria, Harmonia e Percepção na famosa 
escola Rio Música (RJ) entre 1989 e 1993.  
Cacala é professora de canto, arranjadora e preparadora vocal. Regeu o Coral do Instituto 
Vital Brazil de julho de 2010 a dezembro de 2015. 
Desde 2001 faz parte do grupo Arranco de Varsóvia. É também integrante do trio feminino 
"Folia de 3" desde 2005. 
Cacala faz preparação vocal de artistas e elencos para teatro. Seu mais importante e recente 
trabalho nesta área foi o musical "S'imbora, a história de Wilson Simonal".  
Em 2011 gravou seu álbum mais recente em homenagem ao grande compositor Gilberto Gil, 
em duo com o pianista João Braga, lançado em outubro de 2012, pela Mills Records. 
Atualmente trabalha na pré-produção de seu terceiro CD Solo, que virá com várias inéditas 
de sua autoria. 



  Nome do Coral:  Madrigal Aliança 
Regente: José Claudio Alves Nunes 
Coordenador: Isaias Valter 
Instituição: Primeira Igreja Batista de Niterói 

Repertório 
1 –  Glória e Louvor -   
2 –  O Senhor, Ajuda-nos - Jaci Maraschin / Marcílio de Oliveira Filho 
3 –  Só Ao Nome de Cristo - Adaptação de Filipenses 2:6-11 - Cindy Berry   
4 –  Os Céus Declaram a Glória de Deus - Egídio Gioia / L. V. Beethoven  

  
  

Breve Histórico do Coral:  Fundado no ano de 2008 o grupo vocal tem como um dos principais objetivos a preparação e 
manutenção de um repertório diversificado composto por peças de compositores de grande 
relevância histórica, tais como Bach, Beethoven e Händel, além de executar obras de 
compositores brasileiros, cujas aracterísticas mostram aspectos da diversidade cultural do 
país, não esquecendo o repertório espiritual americano, enfatizando a música à cappella. O 
grupo pretende ampliar o interesse pela prática do canto em grupo e despertar para o quanto 
eclética e popular pode ser a música sacra. 

  

Breve currículo do Regente:  José Claudio Alves Nunes é Bacharel em Música Sacra pelo STBN (Seminário Teológico 
Batista de Niterói) e, formando em Educação Musical, tendo estudado regência coral com o 
Maestro Márcio Carvalho e piano com a professora Heloísa Fidalgo no Espaço das Músicas 
das Músicas. Dentre as atividades docentes, pode-se destacar sua atuação como professor de 
canto coral no Programa APRENDIZ - Música na Escola, projeto este desenvolvido pela 
Prefeitura de Niterói. 



  Nome do Coral:  Moisés Kawa 
Regente: Fátima Mendonça 
Coordenador: Fanny Zereman 
Instituição: ADAF - Associação David Frishman 

Repertório 
1 –  Eu sei que vou te amar - Patricia Costa 
2 –  Zum Gali Gali - Musica folclórica israelense 
3 –  Medley judíaco - Música folclórica Israelense   
4 –  Un az de Rebe zingt - Música folclórica judaíca  

  
  

Breve Histórico do Coral:  Coral da ADAF  criado na década de 50, era dirigido pelo maestro Moisés Kawa, após 
interrupção causado pelo seu falecimento nos anos 80, durante vários anos ficou sem função.  
      A ADAF sentia  muita falta de seu Coral  e assim o trabalho foi retomado por iniciativa 
de Rolande Fichberg, atual  presidente  da ADAF,  inicialmente na regência Ana  Maria 
Brandão, hoje  sob a regência de Fatima Mendonça                           
       A partir de sua reestreia, em 19 de abril de 2001, quando recebeu o nome do seu criador.  
Algumas mulheres  fazem parte  dele,  desde  sua criação. 
     O Coral "Moisés Kawa" tem se apresentado várias vezes  ao ano. 
Sempre privilegiando o cancioneiro tradicional judaico, cantando em hebraico, Ídiche e 
ladino, mas canta em vários idiomas, destacando a música popular brasileira. 
      Tem se apresentado nacional e internacionalmente, participando de encontros e festivais 
de canto coral, além de vários eventos de cunho históricos e políticos. 
 
  

  

Breve currículo do Regente:  FÁTIMA MENDONÇA, natural de Niterói, RJ, iniciou seus estudos musicais aos 15 anos, 
onde teve aulas de Regência Coral, noções de piano, harmonia e Percepção Musical. Atuou 
em diversos corais onde sempre se destacou, ora como solista, ora como regente auxiliar nos 
ensaios e na preparação vocal dos grupos. Estudou canto com a professora Semita Valenka 
na Escola de Música da UFRJ onde participou de vários recitais de canto. Especialista em 
Arte Educação – Leituras Contemporâneas no Instituto Superior de Educação La Salle. 
Formada em Licenciatura em Musica e Bacharel em Canto pela Faculdade do Conservatório 
de Música da Niterói, onde lecionou por vários anos. Sua experiência profissional inclui 
também participação como coralista e solista em audições pelo Brasil e no exterior em 4 
Festivais Internacionais de Coros  realizados na Alemanha, Espanha e Inglaterra. Em sua 
trajetória, já atuou como Regente de vários coros  adultos e infantis. Atualmente é a titular na  
regência dos Corais da OAB Sub-Seção Niterói, do Coral Moisés Kawa da ADAF e integra a 
equipe de coordenação do Programa Aprendiz Música na Escola da Prefeitura Municipal de 
Niterói que atende a aproximadamente 1500 crianças em toda Rede Municipal de Ensino da 
cidade visando a formação integral e cidadã de crianças e adolescentes através da educação 
musical. 



  Nome do Coral:  Rotaryncanto 
Regente: Joabe Ferreira 
Coordenador: Maria Helena Teixeira Neves 
Instituição: Rotary Clube Niterói Norte 

Repertório 
1 –  Berimbau - Joabe Ferreira 
2 –  Trenzinho Caipira - Heitor Villa Lobos 
3 –  Pela Luz dos Olhos Teus - Vinicius de Morais   
4 –  Il Mondo - Jymmi Fontana  

  
  

Breve Histórico do Coral:  O Coro Rotaryncanto foi criado com a iniciativa do casal de rotarianos Edson Pimenta Neves 
e Maria Helena Teixeira Neves, na gestão  de Delva Lucas Pinheiro com o objetivo de reunir 
rotarianos para uma atividade cultural. Desde a criação o Coro Rotaryncanto está sob a 
orinetação do Maestro Joabe Ferreira e conta com o apoio da pianista Claudia Marcia 
Ribeiro. O Coro já se apresentou em diversos espaços de Niterói, Rio de Janeiro e participou 
de Festivais de Música Coral em Minas Gerais, Paraíba, Campos do Jordão, Niterói e Rio de 
Janeiro. 

  

Breve currículo do Regente:  Bacharel em música sacra pela Escola Teológica “José Manoel da Conceição” do Instituto 
Mackenzie de SP, graduado em regência no Conservatório Brasileiro de Música do Rio de 
Janeiro e pós-graduado em regência coral pelo CBM. Frequentou a Internacional 
Bachakademie de Stuttgart e realizou concertos na Alemanha, Polônia e Russia. Recebeu 
menção honrosa no Concurso Latino Americano de Piano realizado na cidade de Curitiba, 
PR. Atualmente prepara os seguintes coros: "Cantar é Viver" da ASPI-UFF e Rotaryncanto 
do Rotary Clube de Niterói Norte – RJ. Foi estagiário na classe de regência sob a orientação 
do maestro Eduardo Lopes no Conservatório Nacional de Bordeaux “Jacques Thibald” – 
França. Em janeiro de 2015 participou como regente do Civebra - Curso Intternacional de 
Verão da Escola de Música de Brasilila sob orientação do Maestro Ricardo Rocha e em maio 
de 2015 participou da Tour Laudamos te em Stuttgart na Alemanha. Dirigiu o Coro Polifonia 
Carioca na Sala Cecília Meireles no concerto em homenagem Póstuma ao Maestro Ueslei 
Banus. 



  Nome do Coral:  Seresteiros do Villa 
Regente: Peri Santoro 
Coordenador: Peri Santoro 
Instituição: Canto das Musas 

Repertório 
1 –  Falando de amor - Adriane B Pucci 
2 –  Sukiyaki (Olhando para o céu) - Hachidai Nakamura e Ei Rokusuke; versão: 
Romeu Nunes 
3 –  Lua branca - Francisca Gonzaga   
4 –  Hoy comamos y bebamos - Juan del Encina  

  
  

Breve Histórico do Coral:  "O Seresteiros do Villa", dirigido por Peri Santoro, nasceu na Escola de Música Villa-Lobos, 
formado por alunos do Curso de Musicalização da 3ª Idade e atualmente ensaia no auditório 
do Sindifisco no Rio de Janeiro. Tem por finalidade um fazer musical efetivo e afetivo, e 
seus integrantes buscam a realização pessoal através da Arte, cantando, tocando e se 
divertindo bastante. Este trabalho busca também despertar a criatividade poética, a 
valorização pessoal e a amizade entre seus participantes, com base na  música e no convívio 
do coral, e uma performance descontraída, muitas vezes com a colaboração das plateias, que 
se identificam com o repertório e a atitude deste grupo jovial de idosos e jovens. 

  

Breve currículo do Regente:  Regente auxiliar e acompanhador do Coro Jovem da UFF; Regente do coral Seresteiros do 
Villa; participou do conjunto Música Antiga da UFF; ex-professor da Escola de Música Villa
-Lobos, do Colégio Pedro II e da Universidade Estácio de Sá; Bacharel em piano pela Escola 
de Música Lorenzo Fernandes, na classe do professor Luiz Henrique Senize; Mestre em 
Ciência da Arte pela UFF e Doutor em Poética pela UFRJ. 



  Nome do Coral:  VOZES DA CLIN 
Regente: Marcello Sader 
Coordenador: Natalia Fontolan 
Instituição: CLIN- Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói  

Repertório 
1 –  Caviar - Marcello Sader 
2 –  Trenzinho do Caipira - H. Vill-Lobos/ F. Gullar 
3 –  Correnteza - Tom Jobim / Luiz Bonfá   
4 –  Lamento da Lavadeira - Monsueto/ João Vieira Filho/ Nilo Chagas  

  
  

Breve Histórico do Coral:  O Coral dos funcionários da Companhia de Limpeza de Niterói, batizado de Vozes da CLIN, 
foi criado em abril de 2008 pela Equipe da Divisão de Serviço Social da CLIN, visando 
integração e aproximação dos funcionários de diferentes setores da Companhia. 
O repertório contempla vários estilos da música popular brasileira, como samba, bossa-nova, 
baião e pop. 
Atualmente é formado por 22 integrantes, sob a regência de Marcello Sader 

  

Breve currículo do Regente:  Bacharel em música- canto pela UFRJ.  Exerceu atividade como cantor em ópera, tanto em 
repertório quanto em inéditas em primeira audição. 
  Trabalhou também em teatro, em diversas funções  (ator-cantor, ensaiador, instrumentista, 
preparador vocal, arranjador, compositor e diretor musical). Realizou também trabalhos 
como cantor, compositor/ diretor musical em trilhas sonoras pra  cinema (versão dublada do 
longa de animação Frozen, entre outros) e tv. 
  Atua atualmente como regente/ preparador vocal/arranjador dos seguintes grupos: Coral 
Vozes da Clin - Niterói, Coral Italiano de Niterói, Oficina Coral Abrigo de Bondes e Clube 
do Coral CLAC 



  Nome do Coral:  Contas de Coral 
Regente: Gustavo Telles 
Coordenador: Therezinha Dias 
Instituição: Independente  

Repertório 
1 –  The Lion Sleeps Tonight  - não informado 
2 –  Mi Caballo Blanco  - Francisco Flores Del Campo 
3 –  Manhã de Carnaval  - Antonio Maria e Luis Bonfá   
4 –  Haja Paz na Terra - Sy Miller e Jill Jackson  

  
  

Breve Histórico do Coral:  O grupo foi fundado em 1988, como Coro de Igreja, pelo Maestro Carlos Alberto Garcia 
Brandão (in memoriam). Posteriormente, dedicou--se a vários gêneros musicais, além do 
sacro (músicas brasileiras de raiz, populares, folclóricas, spirituals, clássicas e de musicais). 
Hoje se compõe de trinta participantes, que levam sua voz aonde ela alcançar. Suas 
apresentações se deram em Joinville, Santa Catarina, em diversas cidades de Minas Gerais, e 
no Estado do Rio de Janeiro, onde tem sua base em Niterói. Participou do Bicentenário da 
Matriz de São Fidélis e apresentou-se em vários outros municípios do Estado do Rio de 
Janeiro, além da atuação em sua cidade de origem (Rotary Club Niterói, Horto Botânico, 
Florália, Policlínica Geral de Itaipu, Colônia de Pescadores de Itaipu, show com a Banda 
Beatle The Night B4, além de diversas Igrejas católicas e evangélicas). O Contas de Coral 
participou de eventos que congregam diferentes grupos vocais. Foi sempre um grupo de 
amigos que cantam, integrados, durante vinte e dois anos, pelo seu Maestro fundador. O 
grupo tem sido acompanhado ao piano, nos últimos anos, pelos Maestros Wagner Leão e 
Joabe Ferreira, com extensa formação musical, e por nossa contralto Neuza Fernandes, além 

  

Breve currículo do Regente:  O regente Gustavo Telles desenvolveu seus conhecimentos teóricos nos próprios corais de 
que participou e como autodidata. Foi aluno de canto de Romeu Savastano em Niterói, 
participou de importantes projetos de música no Rio de Janeiro, como o projeto Aquarius e 
Coral Polifonia Carioca e participou de masterclass de regência do maestro Eduardo Lopes 
no Conservatório Brasileiro de Música. Em 2009, foi convidado para o Contas de Coral 
como tenor, tornou-se seu regente auxiliar e, com o falecimento do titular, assumiu 
integralmente a regência, mantendo a mesma integração grupal e conduzindo o grupo ao seu 
Jubileu de Prata, em 2013. 



  Nome do Coral:  Coral Miranda Barroso 
Regente: José Claudio Alves Nunes 
Coordenador: Verly 
Instituição: Grupo de Ensino MIranda Barroso 

Repertório 
1 –  Agradeço a Ti, Senhor - Melodia tradicional Alemã Arr. Ralph Manuel, 1990 
2 –  Cio da Terra - Milton Nascimento 
3 –  O Caderno -  Toquinho   
4 –  Suíte do Pescador - Dorival Caymmi  

  
  

Breve Histórico do Coral:  O Coral Miranda Barroso é um projeto que, funciona como extensão da educação musical, 
desenvolvido nas aulas de música, com objetivo de despertar nos alunos a apreciação pela 
musica coral, o contato com músicas de boa qualidade além de, ampliar a cultura, difundir os 
grandes nomes da MPB e dos compositores de relevância histórica. Sendo assim, agrega 
alunos do ensino fundamental que, se destacam pelo, brilhantismo e interesse pela música 
coral, independente do estilo musical.  

  

Breve currículo do Regente:  José Claudio Alves Nunes é Bacharel em Música Sacra pelo STBN (Seminário Teológico 
Batista de Niterói), formando em Licenciatura em Educação Musical, estudou regência coral 
com o maestro Márcio Carvalho e piano com a professora Heloíza Fidalgo no Espaço das 
Músicas. Além de atuar na rede particular de ensino, pode-se destacar sua atuação como 
professor de Canto Coral no Programa APRENDIZ – Música na Escola, projeto este 
desenvolvido pela Prefeitura de Niterói. 



  Nome do Coral:  CORAL DOS AMIGOS 
Regente: JULIANA VERONEZI 
Coordenador: Juliana Veronezi 
Instituição: Particular 

Repertório 
1 –  Vida de viajante - Dalton Coelho 
2 –  Xote das Meninas - Luiz Gonzaga e Zé Dantas 
3 –  Sá Marina - Tibério Gaspar e Antônio Adolfo   
4 –  Vesti Azul - Nonato Buzar  

  
  

Breve Histórico do Coral:  O Coral dos Amigos é um grande encontro que acontece todas as semanas, com amigos de 
longa data. Quando começou, tinha apenas o intuito de apresentar-se nas reuniões com os 
outros amigos e familiares, mas com o tempo passaram a se apresentar em diversos locais, 
asilos e Instituições Beneficentes. 

  

Breve currículo do Regente:  Juliana Veronezi é cantora e professora de canto há 20 anos.Vinda de Porto Alegre, começou 
a desenvolver seu trabalho no Rio de Janeiro desde 1999. Atualmente é regente do Coral dos 
Amigos e do Coral de Crianças do Colégio Lobo Torres. Atua também como preparadora 
vocal e diretora musical de peças teatrais, entre elas : Os músicos de Bremen (Teatro 
Municipal de Niterói), Meninos e Meninas (Teatro Gazeta - SP), A princesa e o Sapo (Teatro 
das Artes - Gávea) e atualmente na peça de direção de Marcelo Serrado, Eles só querem se 
apaixonar.  



  Nome do Coral:  Coral ALERJ Pró-Canto 
Regente: Danielly Souza 
Coordenador: Marcos Gomes 
Instituição: Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ 

Repertório 
1 –  Clarear - Lúcio Zandonadi 
2 –  Bem Maior - Roupa Nova 
3 –  Conversa de Botequim - Noel Rosa   
4 –  Jura - Sinhô  

  
  

Breve Histórico do Coral:  Iniciou suas atividades no ano de 2010. Desde então tem feito apresentações dentro da 
própria instituição em eventos, cerimônias oficiais e encontro de coros. Destaque para a 
participação do grupo na posse dos deputados, realizada em fevereiro de 2011 e 2015, e os 
encontros de Natal. Os dois primeiros (2011 e 2012) realizados na área externa, voltado para 
a praça XV, e os dois últimos realizados no Palácio Tiradentes (2014 e 2015) atingindo 
sempre grande público.  
Destacam-se também as participações no Encontro de Corais da AMPERJ – Associação do 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e no IV Encontro de Corais ASPI-UFF.   
O grupo tem como objetivo incentivar a cultura dentro da ALERJ, a interatividade entre seus 
servidores e a melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho, tendo como 
ferramenta a música popular brasileira. A atividade coral conta com funcionários e 
colaboradores de diversos setores, prezando a importância do trabalho coletivo. 

  

Breve currículo do Regente:  Danielly Souza, natural de Barra Mansa - R.J, iniciou seus estudos musicais durante a 
infância no Conservatório Barramansense de Música, onde concluiu o curso técnico de piano 
e iniciou suas atividades corais. É bacharel em regência, diplomada na classe do maestro e 
compositor Ernani Aguiar, pela Escola de Música da UFRJ, mesma instituição onde concluiu 
o mestrado em regência sob a orientação da Prof. Dra. Maria José Chevitarese. 
Durante oito anos fez parte do corpo artístico da Cia. Bachiana Brasileira (2007-2014), como 
cantora e maestrina assistente, que tem como titular o maestro Ricardo Rocha. Foi 
responsável pelo módulo sobre Música Coral Brasileira do Século XX na pós-graduação em 
regência coral como professora convidada do Conservatório Brasileiro de Música. Foi 
professora substituta na Escola de Música da UFRJ por quatro anos (2011-2012; 2014-2015), 
na cadeira de regência coral. 
É regente do Madrigal Contemporâneo, Coral da COPPE – José Cristano (UFRJ) e o Coral 
da ALERJ Pró-Canto (ALERJ). 



  Nome do Coral:  Coro Lírico Heloíza Fidalgo 
Regente: Sergio Lavor 
Coordenador: Heloíza Carestiato Fildago 
Instituição: Escola Espaço 

Repertório 
1 –  "Ave Maria"  - Sergio Lavor 
2 –  "Votre Toast" - ária do Toreador - da ópera "Carmen"  - Georges Bizet 
3 –  "L´Amour est un Oseau Rebelle?" da ópera Carmen - Georges Bizet   
4 –  xxxxxxx - xxxxxxxx  

  
  

Breve Histórico do Coral:  O Coro Lírico Heloíza Fidalgo tem extenso curriculum de concertos no Rio de Janeiro,. 
Niterói, Petrópolis e outras cidades, tendo se apresentatado em espaços musicais importantes, 
ligados ao Projeto Música no Museu. Prioriza o repertório Lírico - antigo, romântico e 
moderno - bem como música erudita brasileira. 

  

Breve currículo do Regente:  Sergio Lavor é formado em canto pela Escola Nacional de Música da UFRJ. É professor de 
canto (técnica vocal e repertório) no Conservatório Brasileiro de Música (CBM-CEU) no Rio 
de Janeiro, e na Escola Espaço das Músicas de Niterói. 



  Nome do Coral:  Coral da Sociedade Hebraica de Niterói 
Regente: Mauro Perelmann 
Coordenador: Mauro Perelmann 
Instituição: Sociedade Hebraica de Niterói 

Repertório 
1 –  Ani Guitara - Mauro Perelmann 
2 –  Lágrimas do Sul - Milton Nascimento 
3 –  Sabe D'us - Ana Moura/ Idan Raichel   
4 –  Uf Gozal - Arik Einstein/ Miki Gavrielov  

  
  

Breve Histórico do Coral:  O Coral da Sociedade Hebraica de Niterói foi fundado em agosto de 2005 e seus integrantes 
são sócios e amigos do tradicional clube da comunidade judaica niteroiense. Desde então, o 
Coral vem se apresentando, com sucesso, em festas, encontros de corais e eventos, seja 
dentro ou fora da comunidade judaica. A música judaica e a música israelita tem um peso 
fundamental em seu repertório, aonde a música brasileira também tem seu lugar garantido. 
Desde sua fundação, O Coral da Sociedade Hebraica de Niterói é regido por Mauro 
Perelmann, que também é o responsável pelos arranjos. 

  

Breve currículo do Regente:  Mauro Perelmann é músico, arranjador, compositor, produtor musical e diretor musical 
atuante na área teatral e cinematográfica e tem em seu currículo, um prêmio Mambembe e a 
música do documentário “De Volta” exibido pelo Canal Futura em 2013 e indicado na 
categoria “Melhor Documentário Internacional” ao “Emmy International Awards” 2014 
entre outros. 
Com vasta experiência no trabalho com corais, atualmente, é o regente e arranjador do grupo 
vocal “Às Terças” e do Coral da Sociedade Hebraica de Niterói. além de ser professor de 
Música na Casa de Artes de Laranjeiras (CAL), no curso de formação de atores, desde 1985. 
Desde o ano 2000 é o diretor musical do projeto de Comunicação Social "Canal Saúde", 
produzido pela Fundação Oswaldo Cruz, sendo responsável pela criação de música original 
para vários vídeos institucionais, documentários, vinhetas e programas televisivos. 



  Nome do Coral:  Coral Maestro Moacyr Maciel 
Regente: Alessandro Isensee 
Coordenador: Nilson Gomes Pereira de Castro 
Instituição: Paróquia Bom Pastor 

Repertório 
1 –  VOCÊ  - Adriana Rodrigues Garoa 
2 –  Amor I love you  - Marisa Monte e Arnaldo Antunes  
3 –  A Banda  - Chico Buarque de Holanda    
4 –  Oração de São Francisco  - Padre Irala   

  
  

Breve Histórico do Coral:  O Coral tem como patrono o saudoso maestro Moacyr Maciel, autor da música “A benção 
João de Deus”. Ele integra o trabalho pastoral da Paróquia Bom Pastor da Tijuca. 
Hoje, com 5 anos e meio de existência, o Coral tem participado de Encontro de Corais em 
várias cidades, visitado asilos e hospitais e participado de missas comemorativas em outras 
paróquias. 
O seu repertório é composto por canções apropriadas para as missas, especialmente as da 
Paróquia Bom Pastor, da Tijuca, onde participa pelo menos uma vez por mês, e de obras do 
nosso cancioneiro popular que são usadas para amenizar a solidão e o sofrimento de pessoas 
esquecidas em asilos ou acamadas em leitos de hospitais. 
O centro dos objetivos do Coral é a contribuição para o enriquecimento da espiritualidade 
das celebrações litúrgicas e o de levar conforto e esperança aos mais necessitados, de 
qualquer natureza, onde estiverem. 

  

Breve currículo do Regente:  Alessandro Isensee nasceu em 12 de outubro de 1978, filho de um advogado e de uma 
professora. Seu primeiro contato com a música foi aos 13 anos quando ganhou uma humilde 
guitarra Tonante, que era a marca mais barata da época. Com esse instrumento, tomou aulas 
particulares durante seis meses e depois passou um longo período de estudo autodidata 
esforçando-se por tirar de ouvido as músicas de diversos artistas. Assim percebeu que a 
música era o que mais lhe atraia.  Dedicando-se como músico na Igreja Santo Afonso, na 
Tijuca, desenvolveu a teoria e a prática da percepção musical em curso de nome TEPEM, 
vindo posteriormente ingressar na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 
tornando-se bacharel em música com habilitação em música popular brasileira, ênfase em 
arranjo. 



  Nome do Coral:  Coral do Sisejufe 
Regente: Eduardo Feijó 
Coordenador: Lucena Pacheco Martins 
Instituição: SISEJUFE - Sindicato dos Servidores da Justiças Federais no Estado do Rio de 

Repertório 
1 –  Anunciação - Eduardo Feijó 
2 –  O Sol Nascerá - Cartola 
3 –  A Paz - João Donato/ Gilberto Gil   
4 –  Não Quero Dinheiro - Tim Maia  

  
  

Breve Histórico do Coral:  O Coral do SISEJUFE iniciou suas atividades em maio de 2014, sob a regência do Maestro 
Eduardo Feijó, formado em música pela UNIRIO e em regência pela Proarte.  
Composto de servidores ativos e inativos dos Tribunais Regionais Eleitoral, Federal e do 
Trabalho, da Justiça Federal e amigos, o grupo se destina ao lazer e à confraternização entre 
seus integrantes, visando o bem estar e o combate ao estresse dos servidores, bem como 
representar o SISEJUFE em eventos dos mais variados. Em seu repertório, o Coral do 
SISEJUFE privilegia a música popular brasileira. 

  

Breve currículo do Regente:   Graduado em  Educação Artística, Lic. Plena, Habilitação em Música. Uni-Rio 
(Universidade do Rio de Janeiro), 1991, Bacharelado em regência. Uni-Rio. Incompleto, 
Bacharelado em Jornalismo. UFRJ, 1984, Curso de Formação em Regência Coral. 
Seminários de Música Pro-arte, l995, Regente do Coral do Tribunal Regional Federal, 
Regente do Coral do Condomínio Barramares, desde l993, Regente do Coral de Operários do 
Sindicato da Construção Civil do Rio de Janeiro (Sinduscon), que se apresentou para o 
presidente Lula, o governador Sérgio Cabral e o Prefeito Eduardo Paes, entre outras 
autoridades (2009), Regente auxiliar e monitor substituto do Coral do Inmetro, desde 2008, 
Regente auxiliar e monitor substituto do Coral Vale, desde 2007, Monitor e regente auxiliar 
do Coral Dannemann Siemsem (desde 2010), Regente do Coral do Palácio Guanabara, de 
2002 a 2008, Regente dos Corais das Casas de Convívio para 3ª Idade da Obra Social 
Municipal de 2005 a 2007.  
 Participação no coral do show em homenagem aos 50 anos de carreira de Roberto Carlos no 
Maracanã (2009). 


